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Piyasa Gündemi

Küresel hisse piyasalarında satış baskısı devam ediyor. Tahvil
faizlerindeki yükseliş hisse piyasaları üzerindeki baskıyı artırırken
küresel piyasalardaki olumsuz görünüme bağlı olarak Borsa
İstanbul’da da aşağı yönlü hareketler etkili oldu. Türk Lirası’nda ise
değer kazanımları dikkat çekti. Cuma günü gerçekleşecek Rahip
Brunson davasına yönelik beklentiler ve dava sonucu TL varlıkların
seyri üzerinde belirleyici olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

•    10:00 Türkiye  – Cari Denge Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – TÜFE Önem: Yüksek
 

Türkiye

Bugün yurt içinde ağustos ayı cari açık verisi açıklanacak.
Açıklanacak verinin önemli bir sapma kaydetmemesi takdirde
piyasalar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan
CHP'nin Türkiye İş Bankası'nda bulunan hisseleriyle ilgili, "MHP’li
arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna
koyulabileceği kanaatindeyim" şeklinde konuştu. Yurt içi piyasaların
gündemini 12 Ekim Cuma günü gerçekleşecek olan Rahip Brunson
davası oluşturuyor. Bu hafta bu dava ile ilgili seyir, yapılacak
açıklamalar ön planda olmaya devam edecek. Geçen hafta
Brunson’un avukatı, ev hapsinin kaldırılması için Anayasa
Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Bu başvuru ile ilgili süreç ve
12 Ekim’de görülecek dava piyasanın da odağında olacak.

Euro Bölgesi

İtalya kaynaklı bozulan risk iştahı ve küresel piyasaların genelinde
devam eden satış baskısı Avrupa varlıkları üzerinde baskı
oluşturmaya devam ediyor. Dün Avrupa borsalarında sert düşüşler
yaşanırken zayıflayan dolara bağlı olarak euronun değer kazandığı
görüldü. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanakları
izlenecek. Açıklanacak tutanaklar Avrupa varlıklarının seyri üzerinde
etkili olabilecektir. 

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Fed'in faiz artırımı
konusunda çok hızlı gittiğini ve enflasyon endişelerini göz ardı
ettiğini belirtmişti. ABD Başkanı Trump en son yaptığı açıklamada
yine Fed’i hedef aldı. Trump, New York Borsasındaki sert
kayıplardan ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını sorumlu
tutarak, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı.
Fed kafayı yedi." dedi. Trump’ın Fed’e yönelik eleştirileri doların
küresel piyasalarda bir miktar değer kaybetmesinde neden olmakta.
Dün ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri takip edildi. ÜFE
eylül ayında bir önceki aya göre %0,2 oranında bir artış kaydetti.
Yıllık bazda artış ise %2,6 olarak gerçekleşti. Böylece ÜFE 3 ay
sonra ilk kez artış kaydetti. Piyasadaki genel beklentiler ise aylık
%0,2, yıllık %2,7 artış olmasıydı.  Bugün ABD’de açıklanacak olan
tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi piyasaların takibinde olacak.
TÜFE’nin eylül ayında bir önceki aya göre %0,2; yıllık bazda ise
%2,4 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’de ise aylık artış
beklentisi %0,2 seviyesinde yer alıyor. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.0379 -0.65 -2.04 59.30
EURTRY 6.9855 -0.26 -1.78 53.54
EURUSD 1.1549 0.27 0.31 -3.74
GBPUSD 1.3214 0.22 1.49 -2.13
USDJPY 112.16 -0.16 -1.56 -0.45

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.4938 -1.25 -1.76 55.97
Dolar Endeksi 95.3010 -0.22 -0.47 3.45
REK 64.82 - - -23.88

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,192.90 -0.11 -0.60 -8.46
Gram Altın 231.57 -0.77 -2.63 45.83
WTI 72.20 -0.54 -3.32 20.03
BRENT 81.87 -0.71 -3.47 22.93
Bakır 2.78 -1.44 -2.19 -14.65

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 27.1567 45.52 4.72 1,377.18
Türkiye 10 Yıllık 18.1629 -67.08 -55.17 660.36
ABD 10 Yıllık 3.1474 -1.93 -4.10 73.74
ABD 2 Yıllık 2.8359 -1.24 -3.82 94.89
Almanya 10 Yıllık 0.4940 -5.67 -4.07 6.38
Almanya 2 Yıllık -0.5550 -2.95 -3.70 6.48

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7235 -0.22 -0.98 19.12
USDIDR 15,266.00 0.41 0.63 12.49
USDTRY 6.0379 -0.65 -2.04 59.30
USDRUB 66.9350 0.16 -0.02 15.91
USDBRL 3.7540 -0.07 -3.14 13.31
USDCNY 6.9287 0.09 0.87 6.49
USDMXN 19.1663 0.01 0.39 -2.52
USDCZK 22.4111 -0.26 0.06 5.25
USDHUF 282.1050 -0.23 0.16 8.90
USDPLN 3.7415 -0.24 -0.08 7.48

Gedik Forex

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 11 Ekim 2018

EURO/DOLAR

ABD Başkanı Trump’ın, Fed'in faiz artırımı konusunda çok hızlı
gittiğini ve enflasyon endişelerini göz ardı ettiğine ilişkin eleştirisi
sonrasında doların bir miktar değer kaybettiği izleniyor. Euro/Dolar
paritesinde toparlanma yaşanırken İtalya kaynaklı gelişmeler
gündemde kalmaya devam ediyor.  Dün günü yükselişle 1,1518
seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:50 itibariyle 1,1560’lu
seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1550; 1,1540 ve 1,1525
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 1,1572; 1,1585 ve 1,1600 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak ECB tutanakları ile ABD
tarafında TÜFE verisi piyasaların yakın takibinde olacak. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1627

  1.1600  

 1.1575   

1.1549    

 1.1522   

  1.1494  

   1.1469

GBP/USD

GBPUSD paritesi bu sabah 1,3220 dolaylarında fiyatlanıyor.
Paritede görülen bu yükseliş İngiltere tarafında beliren Brexit
gelişmeleri ve dolar bazında bir miktar yumuşamadan kaynaklandı.
Merkel Brexit anlaşmasıyla ilgili müzakereleri memnuniyetle
karşıladığını belirtti. İngiltere ve AB'nin Brexit anlaşmasına
ulaşmanın önündeki önemli engellerden biri olan İrlanda sınırı
sonunda ilerleme kaydettiği bildirildi. Pariteyi baskılayan temel
hikâyeye ilişkin haber akışı yukarı yönde destek sağlıyor. Umutlar
ekim-kasım aylarında tam bir anlaşmaya varılması yönünde. Dolar
endeksi 95,5’den 95,2’ye gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi
%3,15’e geriledi. Teknik olarak kısa vadeli yükseliş trendinde
bulunan parite de 1,3220 direnç olurken bir sonraki direnç 1,3270-
1,3290 olarak karşımıza çıkabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL dün gün içerisinde 6,0184 ve 6,1333 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0771 seviyesinden kapattı.  Kurda aşağı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 6,0738 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 6,0184
ve en kuvvetli direnç 6,0840 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün
içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 6,0590-6,0184 –
6,0000 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise
 6,0840 – 6,0975 – 6,1380 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik
grafikte MACD negatif bölgede triggeri üzerinde yukarı yönlü
hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü
hareket etmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Dün Türk Lirası’nda değer kazanımları ön plana çıktı. Ancak
euronun küresel piyasalarda değer kazanmasına bağlı olarak Türk
Lirası’nın bu sabah euro karşısındaki kazançlarını geri verdiği
görülüyor. 12 Ekim Cuma günü Rahip Brunson davası piyasaların
gündemini oluşturacak. Dava sonucuna bağlı olarak TL varlıklarda
her iki yönde de sert fiyat hareketleri görülebileceğini
değerlendiriyoruz. Dün günü 7,0037 seviyesinden tamamlayan
Euro/TL paritesi bu sabah 08:55 itibariyle 7,0214’lü seviyelerden
işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 6,9951; 6,9560 ve 6,9235
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 7,0522; 7,0890 ve 7,0985 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   7.1009

  7.0765  

 7.0310   

6.9855    

 6.9612   

  6.9368  

   6.8913

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 11 Ekim 2018

Altın

Ons altın güne 1193$ seviyesi ile hafif yükselişle başladı. 1180$
aşağıda önemli destek olmak ile beraber hareketlerde 1205-1180$
aralığında stabil ve yatay işlemlerin devam ettiği görülüyor. Dolar
endeksi 95,5’ten 95,2’ye gerilerken, ABD'de 10 yıllık tahvillerin faizi
7 yılın zirvesine çıkmasının ardından dünkü 10 yıllık hazine ihalesi
%3,22’den gerçekleşti ve gelen talep sonrası 10 yıllıklar %3,15’e
geriledi. SPDR altın varlıkları temmuz ayından bu yana ilk kez artış
kaydetti. Trump Fed’in faiz artırım politikasını ‘çılgınlık’ olarak
yorumladı. Chicago Fed Başkanı Evans da enflasyon %3’e
yükselmeden Fed’in artık faiz artırımına gitmemesi gerektiğini
söyledi. Altın açısından tüm bunlar pozitif haberler. Genel olarak
alçalan trendde olsak da yatay işlem stratejisi devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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  1,197.21  
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1,192.90    
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XAG/USD

Gümüş bu sabah 14,27$ seviyesinden işlem görüyor. 14,33$
seviyesinde bulunan ana desteğinin altına gerilemesi oldukça kritik.
Üstelik Dolar endeksinin 95,5’den 95,2’ye gerilediği ve ABD 10 yıllık
tahvil faizinin %3,15’e düştüğü bir ortamda gümüşteki düşüş dikkat
çekici. Buna rağmen diper bir değerli metal olan altında kısmi de
olsa yükseliş söz konusu. Trump Fed için ‘çıldırdı’ ifadesini
kullanarak bu kadar hızlı faiz artırmamasını söyledi. Trump’ın bu
söylemlerinde ısrarcı olup sürekli Fed’i eleştirmesi dolara olumsuz
yansıyor. Teknik olarak gümüş satış baskısı içerisinde devam
ediyor. 14,22$ seviyesi ara destek olurken, gümüşün diğer
metallerden –olmaması gerekirken- negatif ayrıştığını görüyoruz.
dolarda düşüş devam etmesi durumunda satış baskısı zayıflayabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor ve Brent petrol 81,35$ ile iki
haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dün API’nin açıkladığı petrol
stokları önceki hafta 907 bin varil artış göstermesine karşılık
geçtiğimiz hafta 9,75 milyon varil artış göstermesi ile beklentilerin
oldukça üzerinde gerçekleşti ve ABD stoklarında tahminlerden daha
yüksek birikme olduğunu gördük. ABD’de etkili olan Michael
Kasırgası petrol arzının %40’ını etkileyebileceği konuşuluyordu. Bu
durum petrol fiyatlarını yukarı çekse de kasırganın stokları
etkilemediği anlaşılınca petrol fiyatlarında sert geri çekilmelerin
oluştuğunu gördük. Brent petrolde oluşan çift tepe ve iki haftanın en
düşüğüne gerileyerek kısa vadeli yükseliş kanalının dışına çıkması
olumsuz. Orta vadeli yükseliş trendi 79,55$ seviyesinden geçiyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesinde geri çekilme bugün de devam ederek paritenin
112,20 seviyesine gerilediğini görüyoruz. ABD 10 tahvil faizleri yedi
yılın zirvesini gördükten sonra stabilize olurken, %3,15’e geriledi.
Dolar endeksinin 95,5’den 95,2’ye geriledi. Trump Fed için ‘çıldırdı’
ifadesini kullanarak bu kadar hızlı faiz artırmamasını söyledi.
Trump’ın bu söylemlerinde ısrarcı olup sürekli Fed’i eleştirmesi
dolara olumsuz yansıyor. Nikkei  225 satışlarla Mart ayından beri
Japonya hisselerindeki düşüşle en kötü günü yaşadı. Nikkei'nin
volatilitesi son sekiz ayda yüzde 40 yükseldi. VIX endeksinin 20 eşik
değerinin üzerinde 22’ye çıktığını görüyoruz. Güvenli liman talebinin
tetiklendiği tabloda yene olan talep de pariteyi aşağıya çekiyor.
OBO 112,55’in geçilmesiyle hedefini tamamladı.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 34876 Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye

Tel :(0216) 453 0053

E-Posta : gedikforex@gedik.com

 

* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.

YASAL UYARI

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar
ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler,
herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
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